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Abstract: : The crime of murder is one of the most heinous crimes. Almighty Allah has promised a
murder with the most severe punishments. He ordered the imposition of retribution on the murderer to
achieve the principle of justice and reprimand those who tempted him to commit such a crime. Thus,
He made it a deterrent and life for the souls of others, and because of the magnitude of this crime, its
impact was not limited to retribution or blood money, but went beyond that. Among the matters related
to murder is the deprivation of inheritance, which confirms the severity of this crime, alienation from it
and stress on the perpetrator. One of the reasons for committing this crime may be greed for money, so
the Sharia from the beginning came to block this door on such greedy people. The jurists agreed that the
killer does not inherit, and they based this on the saying of the Prophet, may Allah’s prayers and peace
be upon him: “The killer does not inherit anything”. And he, peace be upon him, said: “The killer has
no inheritance”. The problem of the research lies in considering murder as an impediment to inheritance.
Is every murder prevented from inheritance or are there exceptions. This study aims to clarify the types
of murder and its divisions according to the jurists, as well as to indicate the type of murder that prevents
inheritance. The researcher used the inductive and analytical approach through analyzing and presenting
the sayings and discussion of the four jurists on the divisions of murder. The researcher has reached
several results, the most important of which are: that killing in general according to the saying of most
jurists is considered one of the barriers to inheritance. The Malikis did not consider killing free of
aggression and intent as an impediment to inheritance, and considering killing as an impediment to
inheritance would block the pretext of killing and hastening the death of its inheritor.
Key words: Murder, divisions of murder, inhibitor, inheritance..

 فقد توعده هللا سبحانه وتعاىل أبشد العقوابت وأمر إبقامة القصاص على القاتل، جرمية القتل من أبشع وأفظع اجلرائم: ملخص
 ولعظم هذه، فجعل بذلك زاجراً وحياة لنفوس اآلخرين،حتقيقاً ملبدأ العدل والزجر ملن تسول له نفسه اإلقدام على مثل هذه اجلرمية
، ومن األمور اليت يتعلق هبا القتل احلرمان من املرياث، بل يتعدى إىل أكثر من ذلك،اجلرمية مل يقتصر أثرها على القصاص أو الدية
،وقد يكون من أسباب اإلقدام على هذه اجلرمية الطمع ابملال. والتنفري منها والتشديد على مرتكبها،مما يؤكد على عظم هذه اجلرمية
 واستندوا يف ذلك، وقد اتفق الفقهاء على أن القاتل ال يرث،ًفجاءت الشريعة لتسد هذا الباب على أمثال هؤالء الطامعني ابتداء
 وتكمن مشكلة البحث يف اعتبار القتل مانعا من املرياث وهل كل قتل مينع من املرياث ام ان.إىل قول النيب صلى هللا عليه وسلم
واهلدف من هذه الدراسة بيان انواع القتل واقسامها عند الفقهاء وكذلك بيان نوع القتل الذي مينع من املرياث وقد.هناك استثناءات
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استخدمت املنهج االستقرائي والتحليلي من خالل بيان وعرض ألقوال الفقهاء االربعة يف اقسام القتل مع مناقشتها وقد توصل
الباحث إىل عدد من النتائج أمهها :أن القتل يعترب مانعا من موانع املرياث بعمومه على قول أكثر الفقهاء .وأن املالكية مل يعتربوا
القتل اخلايل من العدوان والقصد مانعا من موانع املرياث وأن اعتبار القتل مانعا من املرياث سدا لذريعة القتل واستعجال موت مورثه.
الكلمات املفتاحية :القتل  ،اقسام القتل  ،املانع ،املرياث
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املقدمة
ِ ِ ِ
اس ُج ُدوا ِآلَ َد َم فَ َس َج ُدوا إِاال
خلق هللا سبحانه وتعاىل اإلنسان بيده وكرمه وأسجد له املالئكةَ " ،وإِ ْذ قُ ْلنَا ل ْل َم َالئ َكة ْ
ِ
ِِ
ِ
ين " ) ،(al-Qur’an, al-Baqarah, 2:34واختاره هللا سبحانه وتعاىل من بني
يس أ َََب َو ْ
ْرب َوَكا َن م َن الْ َكاف ِر َ
استَك ََ
إبْل َ
ك لِْلم َالئِ َك ِة إِِّن ج ِ
اع ٌل ِيف ْاأل َْر ِ
خلِي َف ًة(al-
سائر املخلوقات لعمارة هذه األرض واستخالفه فيهاَ "،وإِ ْذ قَ َ
ض َ
ِ َ
ال َربُّ َ َ
" (Qur’an, al-Baqarah, 2:30مث اختصه هللا سبحانه وتعاىل ابلعبودية له ،وهي أشرف املقامات وأعلى الدرجات
اإلنْس إِاال لِي عب ُد ِ
ت ِْ ِ
ون (al-Qur’an, al-Dzariyat,
وأكثر القرابت إىل هللا تعاىل ،فقال تعاىلَ " :وَما َخلَ ْق ُ
َ ُْ
اجل ان َو ْ َ
".(51:56
ومن أجل إنفاذ هذه العمارة  ،منح هللا سبحانه وتعاىل اإلنسان حقوقاً للقيام أبعباء هذه الوظيفة الشريفة،
ومن أعظم هذه احلقوق حق احلياة والعيش ،فخلق هللا اإلنسان سوايً على أحسن تقومي وأروع صورة ومنحه احلياة،

وجعلها من الضرورايت اليت ال تستقيم هذه الوظيفة إالِ حبفظها ،وجعل االعتداء على هذا احلق من أبشع وأفظع
اجلرائم.
ِ
ِ ِ
ِ
يل أَناهُ َم ْن قَتَ َل نَ ْف ًسا
َج ِل ذَل َ
بل وجعلها كقتل الناس مجيعاً فقال عز من قائل" :م ْن أ ْ
ك َكتَ ْب نَا َعلَى بَِِن إ ْسَرائ َ
ض فَ َكأَاَّنَا قَتَل النااس َِ
س أ َْو فَ َس ٍاد ِيف ْاأل َْر ِ
بِغَ ِْري نَ ْف ٍ
مج ًيعا") ،(al-Qur’an, al-Ma’idah, 5:32وتوعده هللا سبحانه
َ َ
ِ ِ
ضب ا ِ
ِ
ِ
ِ
اَّللُ َعلَْيه َولَ َعنَهُ َوأ ََع اد لَهُ
وتعاىل أبشد العقوابت فقالَ :
"وَم ْن يَ ْقتُ ْل ُم ْؤمنًا ُمتَ َع ِم ًدا فَ َجَز ُاؤهُ َج َهن ُام َخال ًدا ف َيها َو َغ َ
ِ
يما" ).(al-Qur’an, al-Nisa’, 4:93
َع َذ ًااب َعظ ً
وقد تتعدد أسباب القتل بني البشر فمنهم من يقتل ألجل الغرية واحلسد ومنهم ألجل الشرف وغسل العار
ومنهم ألجل القبيلة واالخذ ابلثار وقد يكون ألجل السلطة واملال وغريها  .فاملال أحد االسباب اليت قد يقدم
االنسان على هذه اجلرمية الشنيعة إما ألخذ مال عنوة أو قد يكون الستعجال مرياث ولذلك جاءت الشريعة لتقطع
الطريق على اولئك الذين تسول هلم أنفسهم يف االقدام على مثل هذه اجلرمية بسد الباب عليهم وحرماهنم من املرياث
إذ أنه ال مرياث لقاتل وعمال ابلقاعدة الشريعة من استعجل الشيء قبل آوانه عوقب حبرمانه.
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وقد اتفق الفقهاء على حرمان القاتل من املرياث ولكن هل كل قاتل حيرم من املرياث أم أن هناك استثناءات
وماهي انواع وأقسام القتل .
أقسام القتل
اختلف الفقهاء يف تقسيم القتل ،ما بني موسع ومضيق يف أقسامه .وسنبدأ بذكر أقسام القتل من حيث أكثرها
تقسيماً.
أوالً :التقسيم اخلماسي:
وهذا التقسيم ينسب إىل أيب بكر اجلصاص من احلنفية ،وسار عليه أغلب احلنفية

).(al-Maghinani, 1996

.1

العمد :وهو ما تعمد ضربه بسالح أو ما أجري جمرى السالح ،كاحملدد من اخلشب واحلجر والنار.

.2

شبه العمد :وهو أن يتعمد الضرب مبا ليس بسالح وال ما أجري جمراه ،وهذا عند اإلمام أيب حنفية ،أما
الصاحبني فشبه العمد عندمها :فهو أن يتعمد ضربه مبا ال يقتل غالباً.
خلطأ :وهو على نوعني:

-

األول :خطأ يف القصد :وهو أن يرمي شخصاً يظنه صيداً  ،فإذا هو آدمي.
الثاّن :خطأ يف الفعل :وهو أن يرمي غرضاً فيصيب به إنساانً.

.4
.5

انئم على ٍ
رجل فيقتله.
ما أجرى جمرى اخلطأ :كأن ينقلب ٌ
القتل ابلتسبب :وهو أن يكون سبباً للقتل ،كمن حيفر بئراً فيقع فيه إنسان فيموت.

.3

اثنياً :التقسيم الرابعي :
وإليه ذهب اإلمام الكاساّن ) ،(al-Kasani, 2000وبعض احلنابلة ) ،(Ibn Qudamah, 1994وهو على النحو
التايل:
.1

العمد :وهو أن يقتله مبا يغلب على الظن موته به ،عاملاً بكونه آدمياً معصوماً.
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.2
.3
.4

شبه العمد :وهو أن يقصد القتل مبا ال يقتل غالباً.
اخلطأ :وهو كما مر على ضربني :خطأ يف القصد ،وخطأ يف الفعل.
ما أجري جمرى اخلطأ :كالنائم ينقلب على إنسان ،أو ابلسبب كمن حفر بئراً فوقع فيه إنسان
فمات.

اثلثاً :التقسيم الثالثي :
وعليه مجاهري الشافعية واحلنابلة ،وهو على النحو اآليت
.1
.2
.3

):(al-Nawawi, 1996), (Ibn Qudamah, 1994

العمد :وهو قصد الفعل والشخص مبا يقتل غالبا ،كاحملدود واملثقل.
شبه العمد :وهو قصد الفعل أو الشخص مبا ال يقتل غالباً.
اخلطأ :وهو ما فقد قصد أحد األمرين  ،كأن يرمي غرضاً فيصيب إنساانً فيموت ،أو كأن يقع عليه فيموت.

رابعاً  :التقسيم الثنائي:
وهو تقسيم املالكية ) ،(al-Hatab, 1995وذهب إليه ابن حزم الظاهري ) ،(Ibn Hazm, 1988وهو على النحو
اآليت:
.1
.2

العمد :وهو أن يقصد القاتل إىل القتل بضرب حمدد أو حجر أو خشبة أو غري ذلك.
اخلطأ :وهو ما مل يقصد الضرب وال القتل ،كأن يقع على غريه فيقتله ،أو يرمي صيداً فيصيب إنساانً.

بعد عرض أقوال الفقهاء يف أقسام القتل جند أ ِن اخلالف يف كثري من هذه التقسيمات يعود إىل صور القتل،
تبعا للتقسيم الرابعي عندهم يدخلون القتل ابلتسبب يف القسم الرابع ،وهو ما أجرى جمرى اخلطأ  ،وكذلك
فاحلنابلة ً

الشافعية فهم يدخلون القتل ابلتسبب وما أجري جمرى اخلطأ يف اخلطأ عندهم ،فهو إذن اختالف صور ،إالِ أ ِن
مثرة اخلالف تبدو كما نقل اإلمام الشوكاّن ) (al-Shawkani, 1998يف شبه العمد بني املثبتني والنافني له (al-
 (Zila’i, 2000فاملالكية ال يقولون بشبه العمد ،واستدلوا على ذلك مبا يلي-:
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الدليل األول:
أ ِن هللا تعاىل ذكر العمد احملض واخلطأ احملض ،ومل يذكر زائداً عليهما ،فلو كان لذكرهاهلل تعاىل حيث قالَ " :ما
ِ ِ ِ ِ
شي ٍء ).(al-Baqarah, al-An’am, 6:38), (al-Qarafi, 1999) (al-Baghdadi, 2001
فَ ارطْنَا يف الْكتَاب م ْن َ ْ
الدليل الثاين:
وهو أ ِن للعمد معىن وهو قصد الفاعل للفعل ،وللخطأ أيضاً معىن معقول وهو ما يكون من غري قصد ،واتصاف
ألهنما صفتان متعاندات ). (al-Qadi,1988
الفعل الواحد ابلوصفني ممتنع فلم جيز إثباته؛ ِ
أما القائلون بشبه العمد فقد استدلوا مبا يلي:
الدليل األول:
ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أ ِن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل
العمد وال يقتل صاحبه" ).(Abu Dawud, 1999
الدليل الثاين:
ما رواه عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :أال إ ِن دية اخلطأ شبه العمد ما كان ابلسوط والعصا
مائة من اإلبل منها أربعون يف بطوهنا أوالدها").(Abu Dawud, 1999
وهذا جممل اخلالف بني املثبتني لشبه العمد والنافني له والقول إبثبات شبه العمد هو األقرب للصواب
وذلك لوجود األحاديث الدالة عليه – مع ما ذكره ابن حزم من كوهنا مرسلة أو مدلسة – فهي صاحلة لالحتجاج
هبا على إثبات قسم اثلث وهو شبه العمد كما يقول اإلمام الشوكاّن ).(al-Shawkani, 1998
بل إ ِن القرطيب فقيه املالكية صرح بذلك ،بعد أ ِن عرض اخلالف بقوله" :وهو الصحيح فإ ِن الدماء أحق ما

أحتيط هلا ،إذ األصل صيانتها يف أهبها ،فال تستباح إالِ أبمرين ال إشكال فيه ،وهذا-شبه العمد -فيه إشكال؛
ألنِه ملا كان مرتدداً بني العمد واخلطأ ،حكم له بشبه العمد فالضرب مقصود  ،والقتل غري مقصود  ،وإَّنا وقع بغري
قصد ،فيسقط القود وتغلظ الدية ومبثل هذا جاءت السنة" ).(al-Qurtubi, 1996
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وقد ذكر عن بعض املالكية إثبات قسم اثلث ،وهو شبه العمد ) ،(al-Qadi, 1988مث إن إثبات هذا القسم
أمر متصور ،ال كما يظن املالكية ،وذلك ألن وجود شبه العمد أمر معقول املعىن ،إذ يف القتل شبهان :شبه من
العمد ،وآخر من اخلطأ ،ففي تغليب جانب العمد إضاعة جلانب شبه اخلطأ ،وكذا يف تغليب جانب اخلطأ إضاعة
حتقيق
جلانب شبه العمد ،ويف كل من األمرين ابتعاد عن العدالة واقرتاب من الظلم ،فالقول بقسم بني العمد واخلطأٌ ،
وإنصاف للجانبني املتنازعني ).(‘Abd al-Hamid, 1975
للعدالة
ٌ
صفة القتل املانع من املرياث
بناءً على األحاديث الصرحية يف اعتبار القتل أحد موانع اإلرث ،قول النيب صلى هللا عليه وسلم" :ال يرث القاتل

شيئاً" ) ، (Ibn Majah, t.thوقوله صلى هللا عليه وسلم" :ليس للقاتل مرياث" ) .( Abu Dawud, 1999إالِ إ ِن
الفقهاء اختلفوا يف نوع أو صفة القتل املانع من املرياث على أربعة مذاهب-:
املذهب األول:
وهو أن القتل الذي مينع من املرياث هو الذي يوجب القصاص
 ، (Basal, 1997وهذا مذهب

)(Abu al-Basal, 1997

 ،والكفارة(Abu al-

احلنفية ).(al-Maghinani, 1996

ومعلوم أن القتل عند احلنفية كما سبق ذكر مخسة أقسام ).(al-Maghinani, 1996
.1
.2
.3

العمد :وهذا يوجب القصاص.
شبه العمد :ويوجب الدية والكفارة.
اخلطأ :ويوجب الدية والكفارة.

.4
.5

ما أجري جمرى اخلطأ :ويوجب الدية والكفارة.
القتل ابلتسبب وهذا ال يوجب قصاصاً وال كفارة إالِ أنه يوجب الدية على العاقلة بسبب التلف الذي
أحدثه ألنه ٍ
متعد فيه فتجب صيانة لألنفس ).(al-Zila’i, 2000

وعليه فالقتل الذي ال مينع من املرياث عند احلنفية هو القتل ابلتسبب ،ويعللون ذلك أبنه ليس قتالً؛ إذ ليس فيه
مباشرة ،والكفارة جتب ابلقتل :وهو إيصال فعل من القاتل ابملقتول ،وهذا غري متحقق ابلقتل ابلتسبب ،إذ ليس
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فيه مباشرة ،فال يسمى قاتالً ،وأما وجوب الدية؛ فكان على خالف القياس صيانة للدماء من اهلدر ،فيبقى يف حق
غريه على األصل ،وهو عدم القتل فال يتعلق به كفارة وال حرمان مرياث.

املذهب الثاين:
وهو مذهب املالكية واشرتطوا يف القتل املانع من املرياث
-

أمرين ).(al-Kharashi, 1997) (Dradakah, 1986

القصد والعدوان.

وهذا يشمل القتل سواء كان مباشرًة أو تسبباً مىت ما اجتمع األمران ) ،(al-Muwaq, 1995فالقصد كأن يقصد
إنسان معصوم الدم مبا يقتل غالباً ،أو يضربه مبا ال يقتل غالباً كالعصا ما دام قاصداً للضرب معتداً عليه فقتل فهذا
مينع ألنه اشتمل على العدوان ،وسواء ابشر ذلك بيده أو مل يباشر ،كمن حفر بئراً أو قدم مساً أو كشاهد الزور مما

يؤدي إىل القتل ) ،(Dradakah, 1986أما القتل اخلطأ فال مينع من املرياث عند املالكية ).(al-Muwaq, 1995

وعليه وبناءً على التقسيم الثنائي عند املالكية فالقتل الذي مينع هو القتل العمد ،وكذلك يدخل فيه أيضاً
شبه العمد إذ ال يقولون به فهو داخل يف العمد عندهم.

املذهب الثالث:
وذهب أصحاب هذا املذهب إىل أ ِن القتل مينع من املرياث مطلقاً ،سواء أكان عمداً أم خطأً ،وسواء أكان مباشرًة
أم تسبباً ،وسواء أكان ٍ
حبق أم بغري حق ،وسواء أكان خمتاراً أم مكرهاً ،فما دام يسمى قاتالً فال يرث ،وهذا مذهب
الشافعية ).(al-Shirazi, 1995
واستدلوا على هذا اإلطالق ،بعموم قول النيب صلى هللا عليه وسلم" :ال يرث القاتل" فالشافعية أخذوا
ابحلديث وأجروا اللفظ على عمومه ،يف منع القاتل من املرياث ) ،(al-Shirazi, 1995وكذلك قالوا :ابملنع سداً
لباب التهمة وإعماالً لقاعدة "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب حبرمانه").( al-Shirazi, 1995
وهناك قول مرجوح يف املذهب ،يقول :أبن القتل املانع من املرياث هو القتل املضمون.
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املذهب الرابع:
وقد ذهب أصحاب هذا املذهب إىل أن القتل املانع من املرياث ،هو ما كان مضموانً بقصاص أو دية أو كفارة،
وهو مذهب احلنابلة ).(al-Bahuti, 1999
-

فالعمد :يوجب القصاص.
وشبه العمد :يوجب الدية والكفارة.

-

واخلطأ :يوجب الدية والكفارة.
وما أجرى جمرى اخلطأ :يوجب الدية والكفارة.
نوع إالِ وفيه ضمان :إما بقصاص أو دية أو كفارة ،وعليه فالقتل الذي ال مينع عندهم من املرياث،
فما من ٍ

هو ما كان حبق كالقتل قصاصاً أو دفاعاً عن النفس ،وهذا خارج عن ابب اجلناايت ،وال يتعلق

به.

اخلالصة
وبعد بيان مذاهب العلماء ،ميكن القول أن حصر احلنفية يف صفة القتل املانع كونه مباشرًة وعدواانً ،وإخراج القتل
ابلتسبب ،ال يتالءم مع مقاصد الشريعة ،يف حفظ األنفس وسد ابب العدوان بقصد استعجال املرياث ،فقد يكون
القتل ابلتسبب أبلغ من القتل الذي فيه مباشرة  ،إذ اخلطأ قتل فيه مباشرة  ،ومع ذلك مينع من املرياث عندهم ،فهل
يعقل أن يرث القاتل بسبب ،وهو متعمد قتل مورثه ،وال يرث من قتل مورثه خطأً مباشرًة ؟
أما الشافعية و احلنابلة :فاملالحظ أهنم احتاطوا إىل أبعد حد يف املنع من املرياث ،خمافة التهمة إالِ أن هذا
حمضا ال هتمة فيه ،وخاصة اذا اتقرن به ما يدل
االحتياط قد مشل الكل ،ويف هذا تضييق فقد يكون القتل خطأً ً
على ذلك من وقائع احلال  ،ابنه قتل خطأ العمد فيه وال شبهه ،فهل جنمع على الوارث مصيبة فقد قريبه وكذلك

فقد حقه من املرياث ،فما املانع من توريثه؟
أما املالكية :فهم وسط يف املسألة ،فاشرتطوا القصد والعدوان ،فمىت انتفى هذان الشرطان فال مينع ذلك
من املرياث ،فقد يقتل مورثه خطأً وهو غري قاصد متاماً ،فطول العشرة وحسنها بني الوارث واملوراث وقرائن احلال
على عدم قصد القتل قد تصب يف االخذ برأي املالكية وهو األقرب للصواب ،وال أبس اذا اراد القاضي او املفيت
ابخذ موافقة ابقي الورثة يف توريث القاتل على مذهب املالكية زايدة يف االحتياط واسترباءً للذمة ،وهللا تعاىل أعلم.

64

International Journal of Advanced Research in Islamic Studies and Education (ARISE)
Volume 1, Issue 2, 2021

:النتائج
:وبعد املرور السريع على مسألة القتل املانع من املرياث توصل الباحث إىل ما يلي
.أن القتل يعرب مانعا من موانع املرياث بعمومه على قول اكثر الفقهاء
.ان املالكية مل يعتربوا القتل اخلايل من العدوان والقصد مانعا من موانع املرياث

.1
.2

.اعتبار القتل مانعا من املرياث سدا لذريعة القتل واستعجال موت مورثه
االختالف يف انواع و اقسام القتل ادى اىل اختالفهم يف اعتبار بعضه غري مانعا من املرياث

.3
.4
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